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Z A P I S N I K 

 

42. seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), ki je bila dne 23.08.2018 ob 17.00 uri v mali 

sejni sobi Občine Kranjska Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b. 

 

Prisotni člani : Robert Plavčak, Jože Lavtižar, Marija Zupančič Falak, Lorna Resman, Špela 

                          Vovk Erzar 

                           

V uvodu je predsednik najprej vse skupaj lepo pozdravil in ugotovil, da so na seji prisotni vsi 

člani, zato je bila seja sklepčna. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 41. seje NO 

2. Obravnava osnutka poročila o pregledu poslovanja KS Podkoren 

3. Dogovor o nadaljnjem delu NO 

4. Razno 

 

Člani NO so predlagani dnevni red sprejeli soglasno. 

 

 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 41. seje 

Predsednik je poročal o realizaciji sklepov. Na poročilo predsednika o realizaciji sklepov in na 

zapisnik 41. seje NO z dne 26.07.2018 ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje 

naslednji 

 

SKLEP št. 132: 

Potrdi se zapisnik 41. seje NO Občine Kranjska Gora, z dne 26.07.2018. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2. Obravnava osnutka poročila o pregledu poslovanja KS Podkoren 

Predsednik je članom predstavil osnutek poročila na podlagi ugotovitev članov. V razpravi so 

člani potrdili osnutek poročila in glede na to, da so že predhodno pridobili vse odgovore in 

pojasnila nadzorovane osebe na zastavljena vprašanja, je predsednik predlagal naslednji  

 



 
 
 

SKLEP št. 133: 

Sprejeme se končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Podkoren v letu 2017. 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 3. Dogovor o nadaljnjem delu NO 

V okviru programa dela, so se člani dogovori o nadaljnjem delu NO. V razpravi so se člani 

strinjali, da se opravi pregled pomembnih kontov, ki se nanašajo na delo z zunanjimi izvajalci. 

Po razpravi je predsednik predlagal naslednji  

SKLEP št. 134: 

Opravi se pregled kontov, ki se nanašajo na dela  z zunanjimi izvajalci v letu 2017 ( Konti: 

402008, 402113, 402920, 420800, 420804). Pripravi se sklep o izvedbi nadzora. 

 

 

Glasovanje:    Prisotni   5 

                       Za           5 

                       Proti       0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 4. Razno 

Člani so se dogovorili, da bodo imeli naslednjo sejo predvidoma v četrtek, 27. septembra ob 

17.00 uri. Takoj po seji se bo izvedel nadzor v skladu s sklepom in izbranimi konti z zunanjimi 

izvajalci. 

Glede na potek mandata, so se člani dogovorili, da se bodo sestali še vsaj dvakrat, kjer bodo 

obravnavali osnutek poročila nad zunanjimi izvajalci in končno poročilo o opravljenih nadzorih 

in delu NO v letu 2018. 

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri. 

 

Tajnica NO 

Lijana Ramuš 

 

                                                                                         


